90 rokov Masarykovej chaty
(Oslava jubileí beskydských chát)
Masarykova chata bola postavená v roku 1924 na vrchole kopca Beskyd, na slovensko-českej hranici,
vedľa nej stál stĺp československej jednoty, postavený v roku 1934, k 10. výročiu postaveniu chaty.
Masarykova chata vyhorela 7.3.1952 a následne na terajšom mieste (cca 100 m od pôvodného) bola
postavená nová Masarykova chata.

Dňa 15. septembra 2013, z podnetu pána Jána Sládka z Klubu českých turistov, sa
uskutočnilo na pôde Obce Makov - u pána starostu Ing. Mariána Masnicu, prvé organizačné
stretnutie ohľadne - Pripomenutia si 90-tych rokov Masarykovej chaty v Moravskosliezskych
Beskydách.
Stretnutia sa zúčastnili:
Ing. Marián Masnica - starosta obce makov
Ján Sládek - Klub českých turistov, oblasť moravskoslezská
František Sochorek - Klub českých turistov, oblasť moravskoslezská
Anton Opial - Klub slovenských turistov, podpredseda RR KST Čadca
Mgr. Vladimír Pekár - Klub slovenských turistov, predseda 1. ŠK KST Turzovka
Na stretnutí bolo dojednané nasledovné:
Turisti z Čiech a Slovenska si pravidelne pripomínajú výročia turistických chát postavených
na spoločných slovensko-českých hraniciach. V roku 2013 si spoločne pripomenuli 90.
výročie chaty Tetřev na Velkom Polome na obcou Raková (okres Čadca). Záujmom Klubu
českých turistov a Klubu slovenských turistov za účasti obce Bíla (ČR) a obce Makov (SR) je
dôstojné pripomenutie si 90. výročia Masarykovej chaty na Beskyde, a to konkrétne 28.
septembra 2014 so začiatkom osláv o 11.00 hod. pri Masarykovej chate.
Dohodnutý bol nasledovný program osláv:
- do 10.00 hod. - príchod a prezentácia účastníkov
- o 11.00 hod. - slávnostné zahájenie, česká a slovenská hymna, pozdravy, zdravice
- odhalenie pamätnej dosky Bohumilovi Paterovi, významnému činovníkovi KČT
- slávnostné vztýčenie stĺpu československej vzájomnosti
- zapálenie vatry československej vzájomnosti
- vystúpenie kultúrnych telies - folklórne súbory z Kysúc, folklórna skupina OLZA
Na jednaní bolo dohodnuté nasledovne:
- usporiadateľmi bude Klub slovenských turistov, Klub českých turistov, Obec Bílá, Obec
Makov, Obec Lukavec, majiteľ Masarykovej chaty p. Jiří Šiška
- spoluúčasť a uhradenie nákladov:
KČT zabezpečí: pamätnú dosku, pozvánky, pamätné listy, pamätné odznaky
KST zabezpečí: postavenie vatry vzájomnosti, jeden folklórny súbor zo SR
Obec Bílá zabezpečí: folklórnu skupinu OLZA
Obec Makov zabezpečí: výrobu a osadenie stĺpa vzájomnosti, ako repliku stĺpa z roku
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majiteľ Masarykovej chaty: občerstvenie pre účastníkov a technické zázemie
- od obce Bílá a Makov sa očakáva propagácia uvedeného posujatia a možnosť prezentácie a
predaja propagačných materiálov.
Obci Makov bola odovzdaná pôvodná fotografia Masarykovej chaty a stĺpu československej
vzájomnosti s tým, že obec Makov do uvedenej doby zabezpečí výrobu ako pôvodnú repliku.
Na stĺp bude daná pôvodná replika orla s dvojkrížom a s nápisom "Poznajme sa, buďme
priatelia" , 2014.
Vladimír Pekár
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